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PRIMO RICO, ME
DÁ UM DINHEIRO AÍ?
Proposta de conversão de parte da dívida externa em investimentos sociais,

retomada em 2006, depende de gestões internacionais e divide opiniões

Lívia Perozim

Desde meados do ano pas-
sado, a conversão de parte
da dívida externa em inves-

timentos sociais, incluindo a educa-
ção, ganhou destaque na pauta do go-
verno federal. Embora a discussão te-
nha sido interrompida com a crise po-
lítica em Brasília, o assunto deve vol-
tar à tona neste ano. Além de estar
prestes a sair o resultado de pesquisa
encomendada à Fundação Getulio
Vargas (FGV) que estuda as possibi-
lidades do investimento, em dezem-
bro de 2006 vence mais uma parcela
da dívida do Brasil com o Clube de
Paris - instituição informal que reú-
ne países credores e tem como finali-
dade renegociar a dívida governa-
mental de nações em dificuldades fi-
nanceiras. Por isso, o MEC aposta
suas fichas em ganhar o apoio de es-
feras civis e governamentais, princi-
palmente a Fazenda, com a intenção
de transferir parte dos recursos des-
tinados à dívida para investimentos
em educação, por meio de acordos
com os credores. Uma proposta que,
apesar de nunca ter sido adotada no
Brasil, não é nova. Foi utilizada em
outros países e com roupagens varia-
das. Desta vez, a novidade é que a
proposta foi feita por um conjunto de
ministros de Educação de países lati-
no-americanos, e com o apoio da
Espanha, um dos países credores do
Clube de Paris.
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Ainda não há uma proposta defi-
nida; o MEC criou um comitê para
selecionar alguns projetos educacio-
nais elaborados pela sociedade civil.
Do montante que o Brasil deve ao
Clube de Paris, avaliado em R$ 5,8
bilhões, apenas R$ 1,6 bilhão pode-
riam ser renegociados, de acordo com
o secretário executivo e adjunto Jairo
Jorge, destacado pelo MEC para
acompanhar o assunto.

O montante não resolveria o pro-
blema de financiamento da educação
brasileira, mas, na opinião de Jorge,
sinalizaria que o país valoriza a edu-

cação e quer iniciar uma nova etapa
de desenvolvimento. Entre as institui-
ções que defendem a proposta do
MEC, a que tem posição mais articu-
lada é a Confederação Nacional dos
Trabalhadores em Educação (CNTE).
Com o mote "A verdadeira dívida é
com a educação", ela iniciou campa-
nha que pretende envolver outros se-
tores da sociedade civil no apoio à tro-
ca da dívida.

Segundo Roberto Franklin de
Leão, secretário-geral da CNTE, "esse
caminho deve ser trilhado para se co-
meçar a resolver o problema da edu-
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cação no Brasil. Os recursos devem
ser aplicados em todos os níveis da
educação, da creche à universidade".
Para aprovar a conversão, seria preci-
so sensibilizar os países credores.
"Não é fácil e nem impossível. As re-
gras exigem que todo os credores acei-
tem a proposta, mas a experiência
mostra que, se um país como a
Espanha sinaliza que aceita, não ha-
verá resistência", explica o professor
Rogério Sobreira, coordenador da
pesquisa da FGV.

Parece fácil, mas a conversão en-
volve outras questões, além da acei-
tação ou não dos países do Clube de
Paris, grupo no qual a grande maio-
ria faz parte da Organização para
Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE). A estrutura de
conversão da dívida privilegia paí-
ses pobres considerados altamente
endividados; o Brasil tem nível mé-
dio de renda. De acordo com So-
breira, essa é a principal resistência
do Ministério da Fazenda. "Eles ten-
dem a achar que o Brasil deveria

perdoar dívidas de países mais po-
bres, como os africanos, e não ser
perdoado. É como se o país assumis-
se posição inferior à que tem."

Embora não concorde com o ar-
gumento endossado pela Fazenda,
Sobreira acredita que isso não será
problema, já que o presidente Lula
demonstrou ser favorável à conver-
são. Mas, definitivamente, o assunto
não desperta opiniões unânimes na
sociedade. Há quem veja a conver-
são da dívida externa como um me-

canismo que legitima o seu pagamen-
to e abre a possibilidade de interfe-
rência dos organismos internacionais
nas políticas brasileiras. "Não pode-
mos esquecer que grande parte da
dívida existente foi gerada durante a
ditadura, e que o novo ciclo de endi-
vidamento dos anos 90 consistiu ba-
sicamente em 'dívida para pagar dí-
vida'. Se questionamos os números

dessa dívida, como podemos
usá-los para definir valo-
res de investimento em
educação?", pondera Re-

nata Lins, do Instituto Polí-
ticas Alternativas para o Cone

Sul (Paes), entidade que integra
a Campanha Jubileu Sul.

Em carta redigida por
membros do Pronuncia-
mento Latino-Americano
por uma Educação para

Todos, que conta com a adesão de
mais de 400 pessoas e instituições
da América Latina, outras críticas
são feitas. "A pesquisa e a experiên-

cia acumuladas na América La-
tina e no Caribe em matéria
de reforma educativa mos-
tram que a assessoria e o

endividamento externos que
acompanham as ditas reformas des-
de a década de 90, principalmente por
parte do Banco Mundial e do BID,
não se traduziram na prometida me-
lhora da qualidade e muito menos no
esperado efeito de 'alívio da pobre-
za'", diz o documento.

A carta afirma também que a con-
versão da dívida externa para fins so-
ciais "reforça a falsa crença de que o
principal problema das políticas so-
ciais e educativas, em particular, é a
falta de recursos financeiros e que seu
incremento resolverá o problema. A
'escassez' não é um dado da realida-
de e sim uma construção política que

revela nesse caso que o social não
é prioritário". •
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